
Załącznik nr 7 do SIWZ nr ref. DZ.DU.341.104.2019 

 

  
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych nr  ………………….. 

do umowy głównej   nr ……………… z dnia ……….. 

 
Zawarta w dniu …….2019 r.  w Poznaniu  

pomiędzy: 

Miasto Poznań reprezentowane przez ……………………………….. dyrektor Zarządu Dróg Miejskich, 
z siedzibą ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań, NIP 209-000-14-40 będącą administratorem danych 
osobowych  
zwane w dalszej części umowy administratorem , 
 

a 

<nazwa podmiotu> z siedzibą ………,  wpisana do KRS pod numerem …….., posiadająca REGON 

….., NIP ….. reprezentowanym przez : ……………………………………………………………………… 

 zwanym w dalszej części umowy przetwarzaj ącym.  

 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest powierzenie przetwarzania danych osobowych przez 

administratora przetwarzającemu w zakresie i na warunkach określonych w niniejszej umowie 

i zgodnie z obowiązującymi w dacie obowiązywania umowy przepisami prawa. 

2. Przetwarzanie przez przetwarzającego odbywa się w imieniu administratora na mocy decyzji 

dyrektora Zarządu Dróg Miejskich i polega na archiwizowaniu dokumentów Zarządu Dróg Miejskich. 

3. Przetwarzanie realizowane jest w celu realizacji umowy głównej i obejmuje następujące kategorie:  

• Zwykłe dane osobowe 

4. Przetwarzanie jest możliwe wyłącznie w zakresie i w celu związanym z realizacją niniejszej umowy. 

5. Przetwarzanie realizowane będzie w okresie obowiązywania Umowy nr ………………………tj.   od 

dnia …………….. do dnia  ……………….. Niniejsza umowa zawarta w dniu …. stanowi pisemne 

usankcjonowanie wcześniejszych wymagań. 

6. Przetwarzający zapewni, iż każda osoba przetwarzająca w jego imieniu dane powierzone 

do przetwarzania będzie posiadała indywidualne, imienne upoważnienie do przetwarzania danych 

oraz zapewni zobowiązanie tych osób do zachowania tajemnicy. 

7. Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele 

przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw do wolności osób fizycznych o różnym 

prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, przetwarzający wdroży odpowiednie środki 

techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, 

w tym między innymi w stosownym przypadku zapewni: 

a. pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych, 

b. zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności 

systemów i usług przetwarzania, 
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c. zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych i dostępu do nich w razie 

incydentu fizycznego lub technicznego, 

d. regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych 

i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania. 

8. Przetwarzający zobowiązuje się do niepowierzania przetwarzania danych objętego niniejszą 

umową innemu przetwarzającemu (zwanemu dalej dalszym przetwarzającym) bez uzyskania 

uprzedniej  zawartej pisemnej zgody administratora danych. W przypadku zamiaru korzystania 

przez przetwarzającego z usług innego podmiotu przetwarzającego, przetwarzający w celu 

uzyskania ewentualnej zgody na dalsze powierzenie informuje na piśmie administratora 

o przedmiocie i czasie trwania powierzenia, charakterze i celu przetwarzania oraz rodzaju danych, 

będących przedmiotem dalszego powierzenia. W przypadku wyrażenia zgody na dalsze 

powierzenie przez administratora przetwarzający i dalszy przetwarzający zawrą umowę 

na warunkach określonych w niniejszej umowie. W przypadku niewywiązywania się przez dalszego 

przetwarzającego z postanowień zawartej umowy powierzenia pełną odpowiedzialność wobec 

administratora za działania dalszego przetwarzającego ponosi przetwarzający. 

9.  Przetwarzający zobowiązany jest poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne pomóc 

administratorowi wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, 

w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

10. Przetwarzający dane zobowiązany jest uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne 

mu informacje, pomóc administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32-36 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych). 

11. Przetwarzający udostępnia administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania 

spełnienia obowiązków określonych w niniejszej umowie oraz umożliwia administratorowi 

lub audytorowi upoważnionemu przez administratora przeprowadzenie audytów, w tym inspekcji, 

i przyczynienia się do nich. 

12. Przetwarzający zobowiązany jest do udzielenia na żądanie administratora wszelkich informacji 

nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania zapytania od administratora wysłanego drogą 

elektroniczną na adres wykonawcy lub na piśmie listem poleconym, z następującymi 

zastrzeżeniami: 



Załącznik nr 7 do SIWZ nr ref. DZ.DU.341.104.2019 

 

a. w przypadku naruszenia ochrony danych przetwarzający informuje administratora bez jego 

żądania drogą mailową (mail: naruszeniarodo@zdm.poznan.pl) nie później niż w terminie 

24 godzin po stwierdzeniu naruszenia, 

b. w przypadku terminów nałożonych na administratora przez organ administracji lub sąd, 

przetwarzający zobowiązany jest udzielić odpowiedzi niezwłocznie, nie później niż 

w terminie pozwalającym administratorowi na zachowanie terminu wskazanego przez organ 

administracji lub sąd. 

13. O planowanych audytach, o których mowa w ust. 11 administrator poinformuje przetwarzającego 

na minimum 7 dni przed planowanym terminem jego dokonania. 

14. Po wykonaniu lub wygaśnięciu umowy przetwarzający zobowiązany jest do natychmiastowego 

usunięcia danych osobowych i ich kopii oraz opracowań ze wszystkich posiadanych nośników 

oraz systemów informatycznych, a w przypadku niemożności usunięcia danych osobowych 

do zniszczenia nośników, chyba że strony ustalą inne rozwiązanie. 

15. Umowa powierzenia przetwarzania danych może zostać wypowiedziana ze skutkiem 

natychmiastowym bez okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy przetwarzający nie realizuje 

postanowień niniejszej umowy.  

16. Wypowiedzenie umowy powierzenia przetwarzania danych przez którąkolwiek ze stron 

jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy  nr ……………. z  dn. ………………… r. 

17. Zmiany umowy powierzenia przetwarzania danych wymagają zachowania formy pisemnej, 

w postaci aneksu, pod rygorem nieważności. 

18. Niniejsza umowa powierzenia przetwarzania danych wchodzi w życie z dniem jej podpisania. 

19. Umowę powierzenia przetwarzania danych sporządzono w trzech jednobrzmiących 

egzemplarzach, dwa egzemplarze dla ZDM (dla wydziału prowadzącego sprawę i dla Inspektora 

Ochrony Danych) i jeden dla przetwarzającego. 

 

 

 

………………………………….                                                    ……………………………………… 

          Administrator                                                                                        Przetwarzający              

 


